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In januari zijn twee bestuursleden naar Sri Lanka geweest. (reis wordt door 
onszelf betaald) Eerst gingen we naar het nieuwe tehuis in Ja Ela. Er wonen 
momenteel 10 oudere meisjes, zij gaan naar de high-school, universiteit, de 
hotelschool of coupeuse-opleiding. Helaas is het tehuis nog steeds niet 
aangesloten op de waterleiding. Dit zal pas in 2020 (is de planning) gaan 
gebeuren. Nu gebruiken ze water wat afkomstig is van de naastgelegen kerk. 
Regelmatig komt het voor dat ze een halve of zelfs een hele dag geen water 
hebben. Dat is ook de reden dat er nu nog maar 10 meisjes wonen in plaats 
van de geplande 16 meisjes. Er wordt nu onderzocht of er een waterpomp 
geïnstalleerd kan worden in de tuin, zodat ze hun eigen waterbron hebben. Er 
heerst een vrolijke, gezellige sfeer in het tehuis, evenals in de andere tehuizen.

We werden in alle tehuizen heel hartelijk en 
enthousiast ontvangen. De tehuizen zien er goed 
uit. In de tuinen staan mango-en bananenbomen 
en palmbomen met veel kokosnoten. De 
kokosnoten worden gebruikt bij het koken en het 
bakken. De meisjes helpen mee met het verzorgen 
van de bloemen en de planten. Ook leren ze koken 
en het schoonmaken van het tehuis.

In het tehuis in Katupotha zijn 2 nieuwe 
meisjes bijgekomen, 5 en 6 jaar.  In 
Kelaniya zijn 6 nieuwe meisjes bijgekomen, 
waaronder een tweeling van 4 jaar. 
Fijn dat ze goed worden opgevangen, 
maar de redenen zijn heel triest. De 
kinderbescherming roept regelmatig de 
hulp van zuster Amatha in. Er zijn ook een 
paar meisjes weggegaan, omdat zij een 
baan hebben gevonden met huisvesting.  
Goed om te zien dat meisjes hun eigen 
weg kunnen vinden. Ze blijven regelmatig 
contact houden met zuster Amatha. De 
tehuizen blijven hun thuis!

We hadden alle tijd om samen te kletsen, 
spelletjes te doen,  knutselen, zingen en 
dansen. We hadden de spellen: “Memory” en 
“Domino” meegenomen. De kinderen vonden 
het erg leuk om samen spelletjes te spelen. 
Er moest ook huiswerk gemaakt worden. 
Ze vonden het leuk als we Engelse woordjes 
overhoorden. De kinderen genoten ervan om 
ons Singalese woordjes te leren. Dolle pret als 
wij probeerden de woordjes na te zeggen. We 
kunnen nu tot 10 tellen in het Singalees!

Wij hebben de kinderen vingerhaken geleerd 
en twee van de oudste meisjes leerden we 
haken met een haaknaald. Gezellig om zo 
samen bezig te zijn. Er werden kettingen en 
armbandjes gemaakt.



Schoolbezoek
Aan het begin van het 
schooljaar worden de 
nieuwe kinderen feestelijk 
welkom geheten. De 
kinderen stonden allemaal 
buiten te wachten. De 
nieuwe kinderen kwamen 
netjes twee aan twee aangelopen. Ze kregen allemaal een 
boeketje bloemen. Samen met de ouders liepen we naar een 
grote zaal. Na het openingswoord van de directeur werden 
de kaarsen in de boeddhistische kandelaar aangestoken. 
Wij mochten ook een kaars aansteken!  Er werden dansen 
opgevoerd door de oudste meisjes en daarna door de jongste 
kinderen. De directeur vroeg of wij een Nederlands liedje wilden 
zingen……natuurlijk deden we dat, al was dat best spannend! 
We hielpen met het uitdelen van tasjes met boeken aan de 
kinderen. Als klap op de vuurpijl mochten we ook de klas 

“openen” door een lint door te 
knippen. In het kantoor kregen 
we melkrijst, een banaan en 
thee. De directeur bedankte 
ons hartelijk voor ons bezoek.  
Wat een prachtige, bijzondere 
morgen! 

Afscheid
Veel te snel brak onze laatste dag aan. Voor ons 
afscheidsfeestje kochten we chips, koeken en 
leuke armbandjes voor de kinderen en chocolade 
voor de zusters. Thuis werden we enthousiast 
begroet door de kinderen en de zusters uit de 
andere tehuizen. Die waren allemaal gekomen 
voor ons afscheidsfeest! Daar werden we toch 
wel even stil van. Het feest begon om kwart 
over vier. Buiten stonden banken en stoelen 
klaar en het was leuk versierd. We kregen een 
mooie bloemenketting omgehangen. Nadat 
we de kaarsen hadden aangestoken, begon de 
voorstelling. Mooie, leuke dansen en liedjes. 
Ze hadden allemaal hun mooiste jurkjes 
aangetrokken. Wij zaten heel erg te genieten! Aan 
het eind hield één van de meisjes een toespraakje 
in het Engels! We werden heel erg bedankt voor 
ons werk, ook Theo, onze penningmeester, die 
helaas niet met ons mee kon gaan. We kregen 
mooie zelfgemaakte kaarten. Wat een prachtig, 
ontroerend afscheidsfeest!! Wat hebben we 
genoten van ons bezoek!

Een uitgebreid verslag, met héél veel foto’s, staat op 
onze site...www.stichtingnetherlandssrilanka.nl 
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Power Point Presentatie: 
Graag verzorgen wij voor u een Power Point Presentatie. 
We vertellen over het ontstaan van onze vier tehuizen. 
Ook vertellen we iets over het mooie Sri Lanka.Bent u 
ook geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op. 
Wij komen graag!

Onze vier kindertehuizen 
in Sri Lanka staan in Ja ElaPamunugama Katupotha Kelaniya

In Katupotha gingen we met een groepje wandelen. We liepen over 
mooie weggetjes met veel palmbomen. We kwamen ook bij een oud, 
boeddhistisch tempeltje en een mooi meer. We hadden veel plezier  
en er werden natuurlijk veel foto’s gemaakt. De meisjes gaan graag 
op de foto! Thuisgekomen deden ze meteen hun mooie jurkjes uit!


